
HOres Art Gallery – Sint-Martens-Latem, België

De HOres Art Gallery te Sint-Martens-Latem is nu al enkele jaren uitgerust met het Domintell systeem. Het niveau 
van verfijning wat verlichting in een kunstgalerie betreft is uiteraard veel uitdagender dan in een klassieke installatie. 

De eigenaar was dan ook op zoek naar een oplossing waarmee ze de ideale sferen kon ontwerpen. 

De kwaliteit van de verlichting kan soms even belangrijk zijn als het kunstwerk zelf. Het was dan ook een evidente beslissing 
om voor een domotica systeem te gaan. Met zijn potentieel om naar wens verlichtingssferen te creëren, was het Domintell 
systeem de perfecte oplossing.

Bovendien biedt deze atypische kunstgalerij ook de mogelijkheid om woonkamers uit het dagelijks leven te bezoeken waar 
kunstwerken tentoongesteld worden, om kunst in een vertrouwde omgeving te waarderen. Inderdaad, deze galerij beschikt 
over een keuken, een slaapkamer en een badkamer uitgerust met het Domintell systeem, met de bedoeling ook kunstwerken 
voor te stellen. Het automatiseringssysteem dient hier ook om het gebouw via een centraal controlescherm te beheren en 
verleent een algemeen zicht op de status van de galerij.

Het project

Getuigenis
Het was belangrijk voor mijn galerij dat ik verschillende lichtatmosferen kon creëren om de 
kunstwerken beter in de verf te zetten. Van de ene tentoonstelling naar de andere, kan ik dan uit 
mijn eigen configuraties kiezen wat het beste past. Ook, is alles controleerbaar van één enkele 
knop, zelfs de nachtmode bij het sluiten van het gebouw, waar ook de luiken geautomatiseerd 
zijn. Ik heb zelfs mijn twee andere galerijen met hetzelfde systeem uitgerust voor een beter 
gemak met mijn configuraties.

Niña Van Den Bosch 
Eigenaar



Doel van de installatie

Zoom op de verlichting

De installateur

Met een totale controle op uw verlichting dankzij Domintell, is het nu 
mogelijk een greep op het hele huis te hebben. Configureer uw verlichting 
in functie van de lichtbehoeften van elke kamer, beheer het volledig 
vanuit uw hoofd-touchscreen, controleer welk licht aan is dankzij de 
stappen weergave. Het totaal beheer van uw verlichting laat u ook toe 
het te combineren met bewegingssensoren die lichten in uw kamers in-
of uitschakelen in functie van de doorgang of een bepaalde doorlooptijd. 
Ons systeem maakt een gecentraliseerde beheersing van uw aangepaste 
verlichting mogelijk via een hoofd-DTSC0x touchscreen.
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Atmosferen Centralisatie Standaardisatie
Creatie van aangepaste 
lichtatmosferen voor de 
tentoonstelling van de 
kunstwerken in de galerij.

Beheer van het hele gebouw 
en informatie over de status 
via een centraal touchscreen.

Uitrusting van 
verschillende galerijen 
van dezelfde keten 
om de configuraties te 
harmoniseren en een 
standaard te creëren. 
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